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Kiállítói és hirdetői jelentkezési lap

(Kérjük, a jelentkezési lapot legkésőbb 2019. július 31-ig szíveskedjen visszaküldeni.)

Cégnév: .........................................................................................................................................................................................................................................................
Postacím: ......................................................................................................................................................................................................................................................
Számlázási cím (ha a fentitől eltér): ....................................................................................................................................................................................................
Adószám: ......................................................................................................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó neve: ................................................................................................................................................................................................................................
Telefon: ........................................................................................................

Fax:..................................................................................................................................

E-mail: ............................................................................................................................................................................................................................................................
Kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet. A csomagok és szolgáltatások részletes leírását a Felhívás kiállításra és hirdetésre elnevezésű katalógus tartalmazza.

Kiállítás
Kiállítási terület mérete és díja – 1. csomag

Épített stand mérete és díja – 2. csomag

(szélesség x mélység)

(szélesség x mélység)

6 m2 (3 x 2) .............................................................. 280 000 Ft + áfa

6 m2 (3 x 2) ........................................................................350 000 Ft + áfa

9 m2 (3 x 3) .............................................................. 360 000 Ft + áfa

9 m2 (3 x 3) ........................................................................470 000 Ft + áfa

12 m (4 x 3 vagy 6 x2) ........................................420 000 Ft + áfa

12 m2 (4 x 3 vagy 6 x2) .................................................560 000 Ft + áfa

18 m2 (6 x 3 vagy 9 x 2) ...................................... 520 000 Ft + áfa

18 m2 (6 x 3 vagy 9 x 2) ................................................730 000 Ft + áfa

2

Hirdetések
Programfüzetben

Cég logójának

Teljes belső oldal (színes) ..................................180 000 Ft + áfa

elhelyezése a weblapon .............................................290 000 Ft + áfa

Teljes belső oldal (fekete-fehér) ......................145 000 Ft + áfa

elhelyezése a konferencia helyszínén ...................290 000 Ft + áfa

Szórólap elhelyezése
a konferenciatáskában .......................................145 000 Ft + áfa

Innorail 2019

Fizetési feltételek
A feltüntetett árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák. A befizetéseket díjbekérő ellenében kérjük teljesíteni, az alábbiak szerint.
Kiállítói jelentkezés határideje:.............................................................................................................................................................................. 2019. július 31.
A kiállítási díj 50%-os előlegének befizetése: ............................................................................................................................................. 2019. július 31.
A teljes kiállítási díj befizetésének határideje:............................................................................................................................... 2019. szeptember 30.
A programfüzetbe kerülő hirdetések és szórólapok elhelyezési
díjának befizetési határideje:............................................................................................................................................................... 2019. szeptember 30.

Lemondási feltételek
Bármilyen szolgáltatás lemondása és módosítása kizárólag írásban történhet a szervezőkhöz intézett levélben. A díjvisszatérítés a lemondás dátumának függvénye az alábbiak szerint:
2019. május 31. előtt.....................................................................................................................................................80% visszatérítés, 20% visszatartás
2019. augusztus 31. előtt............................................................................................................................................ 50% visszatérítés, 50% visszatartás
2019. augusztus 31. után...............................................................................................................................................................................nincs visszatérítés

Alulírott kijelentem, hogy a fizetési és lemondási feltételeket ismerem és elfogadom.

Dátum: ……………………..…………….…				Aláírás: ……………………………..……………………..

Kérjük, a jelentkezési lapot legkésőbb 2019. július 31-ig szíveskedjen visszaküldeni.

Jelentkezés, kapcsolatfelvétel
CongressLine Kft.
1061 Budapest, Révay köz 2.
Kapcsolattartó: Krasznai Tamás
Telefon: (061) 429-0146, (061) 312-1582
E-mail: office@congressline.hu
Honlap: www.congressline.hu

